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به  منحصر  و  بوده  مداوم  که  کنند  می  تجربه  را  خشونتی  افغان  جوانان 
می  اتمام  به  را  تحقیقاتی  کار  موضوع  این  باشد  نمی  جنگ  اثرات 
چاپ  به  “نیشتر”  بنام  المللی  بین  طبی  ژورنال  در  اخیراً  که  رساند 
جهت  را  مکتب  دوره  اقدامات  ارزش  مذکور  مطالعه  بود.  رسیده 
را  روانی  صدمه  درک  اهمیت  و  اطفال  روانی  صحت  به  گی  رسیده 
دهد.  می  قرار  تاکید  مورد  مصیبت  و  رنج  خشونت،  روزه  همه  اشکال  در 

صندوق  بنام  بریتانیا  خیریه  موسسه  بزرگترین  از  یکی  توسط  تحقیق  این 
معارف  وزارت  جانب  از  رسمی  تایید  با  و  گردید  تمویل  ویلکم  وجهی 
مارک  و  بریک  پنتر  کاترین  توسط  تحقیق  این  گردید.  اجرا  افغانستان 
التای  مشورتی  اداره  همکاری  با  بریتانیا  دورهم  پوهنتون  از  ایگرمن 
گردید.  اجرا  صفدر(  )ساره  پاکستان  پشاور،  پوهنتون  و  گونزالز(  )ویانا 

در  را  روانی  صحت  مالحظه  قابل  مشکالت  افغانستان  در  مطالعات 
وجود  ی  پراگنده  شواهد  اطفال  مورد  در  اما  دهد،  می  نشان  بزرگساالن 
دارد. این سروی باالی جوانان زیر سنین 11 الی 16 جهت ارزیابی صحت 
مذکور  سروی  نماید.  می  تمرکز  اجتماعی  های  کارکرد  و  روانی، صدمات 
بود که تصادفًا  358 معلم  و  پرستار   1011 1011 طفل،  با  شامل مصاحبه 
از 25 مکتب دولتی میان سه ساحه مرکزی و شمالی )کابل، بامیان و مزار 
گی،  افسرده  عالمات  احتمالی،  روانی  اختالل  بودند.  شده  انتخاب  شریف( 
و صحت  شاگردان  اجتماعی  کارکرد  و  از صدمه  بعد  روانی  فشار  عالمات 
خطر  عوامل  باالی  تحلیلی  گزارش  این  گردید.  ارزیابی  پرستاران  روانی 
برای صحت روانی اطفال و گزارشات تجارب صدمات روانی متمرکز است. 
محققین گزارش مذکور میان عاقبت اطفال و هم قرارگیری در برابر تجارب 

دلخراش و صحت روانی پرستار وابستگی را دریافت نمودند. در حدود 22 
بودند که دختران در حدود  برابر  با معیار های اختالل روانی  اطفال  فیصد 
از  که  اطفال  هستند.  روانی  اختالل  دچار  پسران  از  بیشتر  مرتبه  نیم  دو 
اند نسبت به اطفال که چهار واقعه یا کمتر  یا بیشتر صدمه رنج برده  پنج 
بیشتر اختالل روانی دارند، همچنان  نیم مرتبه  اند دو  آنرا تجربه نموده  از 
باشند. صحت روانی  از صدمه می  سه مرتبه بیشتر دارای فشار روانی بعد 
مراقبت  تحت  که  است  وابسته  اطفال  صحتمندی  و  تندرستی  به  پرستار 
برای  روانی  اختالل  احتمال  قسمت  در  افزایش  فیصد   10 باشند،  می  آنها 
هر یک از عالیم اختالل روانی که توسط پرستاران بیان شده است موجود 
احتمال  بیشتر  کنند  می  گی  زنده  کابل  در  که  اطفال  آن،  بر  عالوه  بود. 
دچار  روانی  صدمات  از  پس  روانی  فشار  عالیم  و  روانی  اختالل  به  دارد 
این  دارند.  وباش  بود  شریف  مزار  و  بامیان  در  که  اطفال  به  نسبت  باشند 
افغان را در برآمدن از خشونت  مطالعه شواهد شهامت و ارتجاعیت اطفال 
از  ارائه می دارد. شاگردان، پرستاران و معلمین عالمات زیادی  و بدبختی 
اختالل روانی را بیان کردند، اما کارکرد های اجتماعی شانرا مثبت شمردند. 

دولت  پالیسی  که  نمودند  مشخص  را  حقیقتی  فوق  گزارش  گان  نویسنده 
افغانستان صریحًا نیاز مبرم برای اقدامات صحت عامه را در راستای کاستن 
صدمه روانی، اختالل صحت روانی و فشار روانی در مردم، در شرایط محدودیت 
های حساس در قسمت فراهمی کنونی خدمات اجتماعی و صحی اولیه و 
چالش های اصلی در ایجاد برنامه های موثر متمرکز بر جوانان درک می کند.

آنها چنین نتیجه گیری می نمایند: خشونت در افغانستان دارای یک گستره 
میباشد که از شورش نظامی الی منازعه خانواده گی طبقه بندی می گردد که 
سبب ایجاد درد ناگهانی و رنج مداوم می گردد. معلومات ما اظهار می دارد که 
در زنده گی اطفال افغان خشونت همه روزه به همان اندازه اهمیت دارد که 
خشونت نظامی در قسمت یاد آوری تجارب دلخراش دارد. مطالعه ما باالی 
ارزش اقدامات مکاتب جهت رسیده گی به صحت روانی اطفال و اهمیت 
شناختن ضربه روحی در شرایط همه روزه رنج، خشونت و بدبختی تمرکز دارد.

Catherine.panter-brick@durham.ac.uk آدرس: پروفیسور 

بعضی حقایق از نشریه تحقیقاتی مذکور

• این اولین مطالعه سیستماتیک وسیع در مورد صحت روانی اطفال در مناطق شمالی و مرکزی کشور می باشد. مطالعه مذکور ترکیب از 	
روش های بین المللی آزمایشی را ارائه می دارد، که صحت روانی اطفال را در بیشتر از 60 تمدن دیگر با سوالنامه های که مشخصًا برای 

افغانستان طرح گردیده اند ارزیابی می کنند. 

• مکاتب برای کسب نمونه سیستماتیک از اجتماع، ایجاد توافق، ارسال پروتوکول مغلق و تامین محرمیت در جریان مصاحبه های روبرو می 	
بهترین جای باشد. نمونه گیری سیستماتیک برای خانواده های که اطفال شانرا به مکتب نمی فرستند کسب شده نمی توانست.

• از میان پنج طفل که به مکتب می روند احتمال می رود که یکی آن از مشکالت صحت روانی رنج ببرد مانند اضطراب شدید، فشار، افسرده 	

جوانان افغان خشونتی را تجربه می کنند که مداوم بوده و فقط منحصر به اثرات جنگ نمی 
باشد
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گی و اختالل احتمالی روانی می باشد. این آمار دو برابر از آمار متوقعه برای اطفال این سنین که به مکتب می روند می باشد. صحت روانی 
ضعیف در نسل بعدی افغان ها مسئله چشمگیر می باشد و ایجاد فکتور های خطر و محافظوی مهم می باشد.

• اطفال تجارب و واقعات دلخراش و نگران کننده را در رابطه با تصادمات، لت و کوب خانواده گی، خشونت در همسایگی و تداوی های 	
دردناک طبی، نه تنها زخم مربوط به جنگ، از دست دادن اقارب، و بیجا شدن جبری شناسایی می کنند. فقط خشونت مربوط به جنگ 
ها نمی باشد که سبب اختالل روانی در اطفال می گردد، بلکه خشونت به سطح خانواده گی و زنده گی اجتماعی که از شک و تردید ها و 

عوامل اقتصادی و اجتماعی که سبب فشار روزمره می گردند نیز می باشند. 
• قابل مالحظه است که اکثر اطفال از مشکالت زیادی رنج می برند بدون اینکه در صحت روانی و فعالیت اجتماعی در زنده گی روزمره شان 	

کدام اختالل دیده شود. یکی از عوامل که برای بهبودی صحت روانی اطفال مهم می باشد، همانا بهبودی صحت روانی پرستار می باشد.

• پیشنهادات برای بهبود دهی صحت روانی اطفال	

• بخاطریکه صحت روانی یکی از اولویت ها در مجموعه خدمات اساسی صحی افغانستان )BPHS( می باشد، ما باید در مورد علت های 	
فشار و رنج در زنده گی اطفال وسیعًا فکر کنیم، انواع وسیع خشونت و محرک های تنش زا روزانه باالی صحت روانی شان تاثیر می کند. 

• بسیاری از اطفال باالی کار شاقه و تعلیم تمرکز دارند تا به خانواده های شان در قسمت مبارزه با فقر مزمن کمک کرده باشند. پاسخ دهنده 	
گان باالی نیاز برای کیفیت خوب تعلیم، و کاهش نگرانی های خانواده گی در رابطه با استخدام و مسکن تاکید می ورزند. اقدامات که در 

مکاتب در ممالک دیگر متاثر از جنگ برای حمایت اطفال و خانواده هایشان صورت گرفته در اینجا هم بهتر کار خواهد کرد. 

• صحت روانی نه تنها از طریق فراهم نمودن مراقبت متخصص برای افرادی که نیاز شدید به آن دارند بلکه از طریق پالیسی های که خانواده 	
ها را تقویت می کند انکشاف داده می شوند. رسیده گی به خشونت مداوم در زنده گی اطفال یک اولویت می باشد، که این خشونت ها به 

نومیدی های به سطح اجتماع در تالش برای وظیفه پایدار، خدمات صحی و تعلیم با کیفیت ارتباط دارد. 

مصرف دوبار پول )دالر( انکشافی: تاثیر اقتصادی محلی تدارکات در افغانستان

 Spending the Development Dollar Twice: the Local
 Economic Impact of Procurement in Afghanistan.”
 New York: Peace Dividend Trust, 2009. iv, 33 p.
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را  رسمی  انکشافی  های  کمک  مصارف  اقتصادی  تاثیر  مذکور  گزارش 
این  کند.  می  گیری  اندازه   )2007 مارچ   -2006 )مارچ   1385 جریان  در 
گزارش پیشرفت های مطالعات قبلی را مشخص می کند و جهت افزایش 
تاثیرات مصارف انکشافی میان اقتصاد افغانی راه های را پیشنهاد می کند. 
تا  بوده  افغانستان  و دولت  المللی  بین  اجتماع  به  این تحقیق کمک  هدف 
پیشرفت را پیگیری کنند تا تعهدات که در توافقنامه افغانستان در رابطه با 
توانمندی موثریت کمک ها از طریق افزایش استفاده اموال و خدمات افغانی 

ذکر گردیده اند برآورده گردند. 
محلی  اقتصادی  تاثیر  مورد  در  خیریه  اداره  توسط  که  دوم  مطالعه  این   
صورت  دیویدند  پیس  وجهی  صندوق  افغانستان  باالی  انکشافی  مصارف 
گرفته دریافت نمود که تقریبًا 2.1 بلیون دالر که توسط تمویل کننده گان 
بین المللی پرداخت شده اند، 37.6 فیصد آن که مساوی به 788 میلیون دالر 

می گردد وارد اقتصاد افغانستان گردید. این موضوع 6 فیصد در تاثیر سال 
گذشته افزایش داده است. 

تاریخچه

یک موسسه غیر انتفاعی بوده و برای موثر، کارا و منصف نمودن عملیات 
صلح وقف گردیده است. این مطالعه Peace Devidend Trust دومی 
توسط  افغانستان  در  تدارکات محلی  و  ها  موثریت کمک  مورد  در  که  بود 
توافقنامه  ارزیابی  پروژه  بنام  که  اولی  پروژه  انداخته شد.  براه  موسسه  این 
تدارکات افغانستان در سال 1386 بود تا تاثیر اقتصادی مصارف کمک های 
انکشافی رسمی را از هشت شریک عمده انکشافی تحلیل نمود. این اولین 
ارزیابی تعهدات بود که در توافقنامه سال 1385 در رابطه با افزایش موثریت 
کمک بین المللی از طریق اتکای بیشتر باالی اموال و خدمات افغانی ذکر 
گردیده است. این گزارش پیشنهاداتی را نیز برای بهبود بخشیدن ظرفیت 
فعلی برای ارزیابی و برآورده ساختن همان تعهدات ارائه می دارد و همچنان 
در  محلی  تدارکات  مقدار  آن  طریق  از  تا  نماید  می  پیشنهاد  را  های  راه 

افغانستان افزایش یابد. 

سروی سال 2009 که توسط اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تمویل گردید 
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این همکاران  که  داده شد  وسعت  انکشافی  یازده همکار  ساختن  شامل  با 
اند از ایاالت متحده امریکا، بریتانیا، بانک جهانی، کمیسیون اروپا،  عبارت 
می  آسیایی  انکشاف  بانک  و  ناروی  ایتالیا،  سویدن،  هالند،  جرمنی،  کانادا، 
افغانستان  برای  ملل  سازمان  سرمنشی  ویژه  نماینده  ایدی،  کای  باشد. 
درآمد  ایجاد  در  را  محلی  تدارکات  اهمیت  نموده  تایید  را  مذکور  گزارش 
ایجاد فرصت های کاری برای کارمندان جوان  افغانستان و  مالیاتی دولت 
را در  المللی  بین  اجتماع  یوناما  از جانب دفتر  ایدی  افغان برجسته ساخت. 
قسمت افزایش تدارکات محلی شان الی 10 فیصد در سال آینده چالش داد.

یافته های عمده

تاثیر   1385 و   1384 سال  میان  که  نمود  دریافت  مذکور  خیریه  موسسه 
37.6 فیصد  31.2 فیصد به  از  محلی اقتصادی مصارف تمویل کننده گان 
این  دالر  اساس  به  و  باشد.  می  مالحظه  قابل  پیشرفت  که  یافت  افزایش 
یافت.  افزایش  میلیون   788 به  دالر  میلیون   414 از  اقتصادی  محلی  تاثیر 
اساسًا این افزایش به شمولیت تمویل کننده گان اضافی در مطالعه بعدی 
همچنان افزایش در پرداخت محلی توسط اشتراک کننده گان قبلی که تاثیر 

مجموعی را بلند بردند نسبت داده می شود. 

قسمیکه در جدول ذیل نشان داده شده ، این موسسه بار دیگر دریافت نمود 
که تاثیر محلی اقتصادی تدارکات در افغانستان زمانیکه از طریق صندوق 
)در  افغانستان  دولت  به  مستقیم  بطور  یا  بودجه  حمایوی  ترتیبات  وجهی، 
حدود 80 فیصد( وابسته به بودجه که به شرکت های بین المللی و موسسات 
غیر دولتی )بیش از 15 فیصد( فراهم می شوند، سوق داده می شوند بطور 
شگرف انگیز بیشتر می گردند. این کار بخاطری است که صندوق وجهی 
دسمتزد محلی پرداخت می کنند، وسایل را از شرکت های محلی خریداری 
می کنند، و به برنامه های مانند برنامه همبستگی ملی که شامل پرداخت 
پول نقدی به اجتماعات محلی و افراد می گردد سرمایه گذاری می کنند. 

منبع: تخمین ها بنابر سروی های ساحوی

قرارداد ها برای شرکت های بین المللی و موسسات غیر دولتی عمومًا برای 
پرداخت معاشات کارمندان خارجی و تدارکات اموال بین المللی استفاده می 
شدند. هرچند این شرکت ها از کارگران محلی استفاده می کنند، دستمزد 
که به افراد محلی داده می شوند اغلبًا از پول که به افراد بین المللی پرداخته 
می شوند کمتر می باشند و بنابراین قسمت زیادی از مصارف کلی آنها را 

ارائه نمی کند. 

نتیجه گیری دیگری که از این تحقیق بدست آمد این بود که تمویل کننده 

تاثیر تخمین شده اقصادی محلی ترتیبات سرمایه گذاری

70-80 فیصد صندوق وجهی و حمایت بودجوی

10-20 فیصد قرارداد های بین المللی

50-35 فیصد قرارداد های محلی

1 اکتبر تاریخ تخمینی انتخابات دوباره در صورت امکان

گان هنوز هم سیستم های را براه نیانداخته اند تا هزینه مصارف انکشاف 
رسمی شانرا و یا مصارف شرکای شانرا دنبال و یا محاسبه کنند. این امر 
حدود تحلیل ممکنه باالی تاثیر اقتصادی محلی را محدود نمود، در نتیجه 
بین  تعهدات  به  گی  رسیده  به  که  پیشرفت  گیری  اندازه  برای  را  کار  این 
پرچالش ساخته  تا کنون صورت گرفته  ها  موثریت کمک  مورد  در  المللی 

است. 

به همینگونه، توانایی تمویل کننده گان جهت گزارش دهی مناسب و جامع 
ننموده است. هیچ  1386 بدینسو پیشرفت  از گزارش سال  در مورد هزینه 
تمویل کننده قادر نبودند تا به پرسش ها در مورد هزینه سال 1385 شان 
بطور کلی پاسخ دهند. به عبارت دیگر تمویل کننده گان اغلبًا نمی دانند که 

پول را به افغانستان کمک می کنند چگونه به مصرف می رسد.

پیشنهادات 

نمود که  آشکار  را  واقعی  و  گام های عملی  تعداد  تحقیق مذکور یک  کار 
تواند.  می  شده  تطبیق  انکشاف  رسمی  کمک  تاثیر  بیشتر  افزایش  جهت 
نه  تدارکات کاهش  در قسمت  را  پول  ارزش  ها  پالیسی  به چنین  پیوستن 
بلکه افزایش خواهد داد. اول اینکه مقدار زیادی پول باید از طریق شبکه 
شوند.  برده  پیش  دارند  اقتصادی  بیشتر  تاثیرات  که  گذاری  سرمایه  های 
هرچند نگرانی تمویل کننده گان در قسمت ظرفیت دولت افغانستان برای 
اداره مصارف قابل درک است، آنها ممکن پیشرفت واقعی را که تا اکنون در 

قسمت بهبودی موثریت مصارف کسب کرده است در نظر نگیرد. 

گان  کننده  تمویل  ترست(  دیودند  پیس  موسسه  گفته  )طبق  اینکه  دوم 
توسط  را  گذاری  سرمایه  دیگر  های  شبکه  اقتصادی  تاثیر  که  توانند  می 
تدارک بیشتر اموال و خدمات افغان افزایش دهند. افزایش تدارکات محلی 
بخصوص تدارکات که دارای اجزای تولید شده یا بر ارزش افزوده هستند که 
به انکشاف ظرفیت داخلی کمک میکند وسیله دیگری برای پیشرفت تاثیر 
اقتصادی محلی کمک ها می باشد. این گزارش پیشنهاد نمود که همکاران 
باید تمام همکاران تطبیق کننده و قراردادی را تشویق کنند که  انکشافی 
تا جاییکه عملی و سود آور باشد خدمات و اموال محلی برای کار پروژه ی 

تهیه کنند قبل از اینکه دور از سواحل بدست آرند.

اگرچه تمویل کننده گان اغلبًا دشواری های را که شامل کار با تجارت های 
افغان ها می باشد مالحظه نمودند- بشمول ناپایداری، فساد، و عدم ظرفیت 
اند که تدارک محلی زمانیکه به شیوه درست آن  باشد، شواهد واضح  می 
صورت گیرد، به خریدار های بین المللی و تهیه کننده گان داخلی به عین 
شکل مفاد می رساند. پروژه بازار های افغانستان که مربوط به پیس دیویدند 
می گردد از زمان آغاز آن به تسهیل بیش از 350 میلیون دالر به قرارداد 
ها برای تجارت افغان کمک کرده و هزار ها فرصت کاری را به کارگران 

افغان مهیا نموده است.

گزارش مذکور چندین پیشنهاد عملیاتی و برنامه ای را برای تمویل کننده 
گان و همکاران انکشافی ارائه نمود؛ پیشنهادات متذکره به زبان های دری 
کوچک  های  شرکت  وسیلۀ  به  بیشتر  تسهیل  منظور  به  و  ترجمه  پشتو  و 
برنامه های  از  میزبانی و حمایت  توزیع گردید؛  به طور گسترده  و متوسط 
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تشریح  را  تدارکاتی  توقعات  و  ها  که طرزالعمل  افغان  تجار  برای  آموزشی 
المللی که منافع  مینمایند؛ و تدویر سیمینار ها برای مدیران تدارکاتی بین 
اقتصادی و ستراتژیک ماموریت را که در افغانستان به مصرف میرسد ترویج 
مینماید، همزمان با آن دو زمینه چگونگی بهره مند شدن از بازار محلی به 

آنها مشوره میدهد.

جهت رسیده گی به ضعف معلومات تمویلی صندوق وجهی پیس دیویدند 
پیشنهاد نمود که اجتماع تمویل کننده در مورد هزینه های شان در ساحات 
این  نمایند.  آغاز  را  دهی  گزارش  لمس  قابل  و  شده  هماهنگ  شیوه  به 
محلی  تاثیر  ارزیابی  و  گیری  اندازه  آنها جهت  توانایی  پیشرفت  باعث  کار 
و  ریزی  برنامه  پالیسی،  خود  نوبه  به  که  شود  می  آنها  مصارف  اقتصادی 
تصامیم دیگر استراتژیک را در مورد فراهم سازی کمک ها بیشتر آگاه می 

سازد.

سواالت و نگرانی ها 

طبق گزارش سال 1386 صندوق وجهی پیس دیویدند، این مطالعه بعضی 
از نگرانی های اجتماعات تمویل کننده بین المللی و موسسات غیر دولتی 
را بار آورد که مستحق وضاحت می باشد. صندوق وجهی پیس دیویدند از 
تاثیر  از  المللی  بین  اجتماع  اقتصادی  تاثیر کلی  آگاه است که  این موضوع 
مصارف که بطور کلی توسط کمک انکشافی رسمی پوشش می گردد بیشتر 
گان  کننده  تمویل  توسط  مصارف  شامل  همچنان  مکمل  تاثیر  باشد.  می 
باالی عملیات خود شان و همچنان کمک که واجد شرایط کمک انکشافی 
همچنان  دفاعی(.  همکاری  طریق  از  )مانند  باشد  می  گردد  نمی  رسمی 
مطالعه مذکور کیفیت، ارزش یا نیاز برای انواع مشخص پروژه ها را ارزیابی 
مصارف  چگونگی  مالی  مستقیم  تاثیر  گیری  اندازه  تالش  در  فقط  ننمود. 
تخمین  واقع  در  بود.  رسمی  انکشافی  کمک  های  گذاری  سرمایه  کنونی 
تاثیر اقتصادی فعالیت های سرمایه گذاری باید به گونه تحلیل های تکمیل 

کننده تمامی موثریت آنها نگریسته شود. 

نتیجه گیری

رود  می  افغان  دستفروشان  به  که  بودجه  مقدار  افزایش  گزارش  این  طبق 
داده می شوند  بودجوی سوق  و حمایت  از طریق صندوق های وجهی  یا 
به  باید  این کار  بیشتر می سازد.  را  انکشافی  اقتصادی کمک رسمی  تاثیر 
به مصرف می رسد  افغانستان  باالی  بطور ساده  نه  افغانستان  در  پول که 

افزایش دهد.

و  اموال  استفاده  در  افزایش  طریق  از  المللی  بین  کمک  موثریت  افزایش 
کننده می  تمویل  و  میزبان  برای کشور های  زیادی  منافع  خدمات محلی 
داشته باشد. استفاده از اموال و خدمات محلی برای پیشبرد کار پروژه طور 
مثال به دالر بین المللی اجازه می دهد تا دو بار مصرف گردند، که خدمات 
مورد نیاز را به شهروندان و اجتماعات افغان فراهم گردند، درحالیکه در عین 
زمان زمینه کاری مهیا شده، درآمد بوجود می آید و بازار بطور پایدار ترویج 
می گردند که تمام اینها بالخره امکان برگشت بسوی منازعات را کاهش 

می دهد.

گزارشات سال 1386 و 1388 صندوق وجهی پیس دیویدند دریافت نمود 
از  انکشافی طی چند سال گذشته  اقتصادی کمک رسمی  تاثیر محلی  که 
اینحال،  با  است.  نموده  پیشرفت  چشمگیر  بطور   %37.6 به  فیصد   31.2
این گزارشات مشکالت جاری را در تعقیب و ارزیابی هزینه ها و همچنان 
افغان در  بازار  از  المللی برای مستفید شدن  بین  ناکامی عمومی موسسات 

زمان تدارک اموال و خدمات شناسایی نمود.

مصرف  دیویدند  پیس  وجهی  صندوق  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای 
www. نمائید.  مراجعه  این صندوق  وبسایت  به  لطفًا  انکشافی  دالر  دوبار 

pdtglobal.org

اخبار تحقیقاتی

مرکز ملی برای تحقیق پالیسی سال 2009 موضوعات 
www.ncpr.af تحقیقاتی

“فهرست مطالعات سال 2009-2010” از مرکز ملی برای تحقیق پالیسی 
فهرست موضوعات تحقیقاتی ذیل را برای سال 2009 ارائه می کند:

• اقتصاد 	 برای  آنرا  های  پیامد  و  بازار  اقتصادی  سیستم  اقتصاد  اداره 
افغانها بررسی خواهد نمود

• در 	 آنرا  اجتماعی  تاثیرات  و  بیکاری  موضوع  اجتماعی  علوم  اداره 
افغانستان بررسی خواهد نمود

• از نقطه نظر اسالم و چگونگی 	 اداره مطالعات صلح به موضوع صلح 
تطبیق آنرا در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد داد

در  افغانستان  مرکز  برای  جدید  تعمیر   )ACKU(  
پوهنتون کابل در جریان است 

در 3 اسد سال 1388 مراسم آغاز تعمیر جدید برای مرکز افغانستان در ساحه 
)در جوار  تعمیر جدید کتابخانه مذکور در محوطه پوهنتون کابل  برای  که 
مقبره سید جمال الدین افغانی ( درنظر گرفته شده بود برگذار گردید. ننسی 
دوپری و داکتر اعظم دادفر وزیر تحصیالت عالی و دیگر اشخاص علیرتبه 
در محفل مذکور اشتراک نموده بودند. پیمانکار برای این تعمیر توسط وزیر 
تحصیالت عالی انتخاب گردیده و کار ساختمان آغاز گردید، و کار مذکور 

10 الی 11 ماه را در بر می گیرد. 

عالوه برآن، مجموعه از گزارشات و یادداشت های ننسی دوپری در مورد 
نشر   )2007-1995( افغانستان  برای  سویدن  کمیته  توسط  که  افغانستان 
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یک  در  دوباره  بود  گردیه 
جلد )در نسخه های جداگانه 
چاپ  سویدی(  و  انگلیسی 
آن  انگلیسی  نسخه  گردید. 
به  نو  شهر  در  گنجینه  در 
 info@sak.se  25 قیمت 
و  است  دسترس  قابل  دالر 
برای  سویدن  کمیته  با  یا 
آدرس  به  بیشتر  معلومات 

ذیل به تماس شوید:
 www.ackuaf.org
معلومات و تفصیل بیشتر در 
وبسایت کتابخانه مذکور نیز 

ننسی هچ دوپریموجود است
)تصویر: مارکوس هکنسن، کمیته سویدن برای افغانستان (

دسترس  قابل  شاروالی  حکومتداری  کتاب  دوم  جلد 
است

حکومتداری  ویجایا.  سمراویرا،   ICMA صفحه.   346 دوم،  جلد   .2009  
شاروالی در افغانستان. کابل،

جلد  محتویات  خالصه  در  قسمیکه 
قبلی  شماره  در  کتاب  این  نخست 
)شماره  افغانستان  تحقیقاتی  خبرنامه 
22، اسد/سنبله 1388صفحه 5-6( ذکر 
گردیده بود، جلد دوم این کتاب نیز به 
نشر رسیده است و اسنادی را ارائه می 
کند که برای مواد )که در ذیل ذکر می 
گردد( برای مشورت دهی بوده و بخش 
آن  در  نیز  اول  نسخه  از  اساسی  های 

موجود است. اینها اسناد رسمی جمهوری اسالمی افغانستان که قبل از آن 
انگلیسی  زبان  به  که  باشد  می  می شد  یاد  افغانستان  اسالمی  امارت  بنام 
به گونه منبع مراجعوی نشر گردیده است. قانون اساسی فعلی افغانستان در 
این کتاب در قدم نخست به نظر می رسد به تعقیب آن سلسله وضع قوانین 

هردو دولت های مذکور در آن درج شده است. 

• جدی 	  ،  818( دولت  فرامین  و   1382 سال  افغانستان  اساسی  قانون 
)1382

• قوانین در مورد شاروالی ها، 1421 )1379( )فرامین دولت 794، 16 	
میزان 1379(

• قانون انتخابات برای شاروالی ها 1381 )فرامین دولت 814، 30 قوس 	
)1382

• )فرامین 	  )1379(  1421 خدمات شهری  برای  شاروالی  مالیات  قانون 
دولت 794، 25 عقرب 1380(

• 	 1381 برای خدمات شهری  مالیات شاروالی  قانون   11 تصحیح ماده 
)فرمان ریاست اداره موقت افغانستان (

• قانون تدارک 1384 )فرامین دولت 865، 3 عقرب 1384(	

• جلسه برضد مبارزه علیه فساد 1386 )فرامین دولت 936، 18 میزان 	
)1386

• 	 5  ،893 دولت  )فرامین   1385 مصارف  و  مالی  امور  مدیریت  قانون 
اسد 1384(

• قانون محیط زیست 1385 )فرامین دولت 912، 5 دلو 1385(	

جمهوری اسالمی افغانستان، ریاست مستقل ارگان های محلی، پالن کاری 
استراتژیک پنج ساله )دلو 1387(

 vsamaraweera@hotmail.com :ایمیل

اخبار جدید تحقیقاتی از این اداره

معلومات مختصریکه اکنون ارائه می گردد اخبار جدید تحقیقاتی از این اداره 
www.areu.org.af .می باشد که در وبسایت نیز موجود است

مطالعه اشتراک زنان و روابط جندر

کار تحقیقاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تاثیرات اشتراک زنان را در 
دو اقدام انکشافی سراسر کشور ارزیابی می کند، یکی آن شورا های انکشاف 
برنامه های قرضه های کوچک  آن  و دیگر  ملی  برنامه همبستگی  محلی 
می باشد که تحت تسهیل حمایت سرمایه گذاری قرضه های کوچک برای 

افغانستان )MISFA( می باشد.

این دو برنامه های ملی توسط وزارت احیا و انکشاف دهات اداره گردیده و 
تاثیر اشتراک  از طریق موسسات همکار تطبیق می گردند. تحقیق مذکور 
زنان را در نقش و ارتباطات شان در قسمت جندر در داخل خانواده ها و در 
اجتماع مورد تحقیق قرار می دهد. این تحقیق فرضیه را بررسی میکند که 
اشتراک زنان در فعالیت های انکشافی لزومًا منجر به توانمند سازی زنان 
خواهد شد. تحقیق مذکور بطور مشخص موضوعات ذیل را بررسی می کند:

تنظیم  محلی،  سطح  به  حکومتداری  در  زنان  اشتراک  تاثیرات  •	
اجتماع و پروژه های انکشافی در مورد نقش و روابط جندر در شرایط خانواده 
گی و اجتماع محلی. بنابراین، این موضوع مشخص می سازد که کدام شکل 
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اشتراک زنان زنده گی روزمره آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنان انواع 
اشتراک می تواند برای زنان منحیث افراد جداگانه و یا گروه توانمندکننده 

باشد. 

• اگر توانمند سازی در یک محل )طورمثال، جلسات تصمیم گیری عامه 	
مانند شورا های انکشاف محلی و گروه های دیگر اجتماعی موسسات 
غیر دولتی( لزومًا منجر به توانمندی در محل دیگر می گردد )مانند 

حیطه شخصی خانواده ها(
• ارزیابی 	 ادارات تطبیق کننده را در تشویق اشتراک زنان  انگیزه های 

انگیزه های زنان برای شامل بودن در این فعالیت  با  آنرا  می کند و 
های انکشافی مقایسه می کند. 

• برنامه ها و پروژه 	 توانمند کننده و موانع در اشتراک زنان در  عوامل 
های قرضه های کوچک و شورا های انکشاف محلی برنامه همبستگی 
ملی را شناسایی می کند. همچنان عوامل را مشخص می نماید که 
اشتراک موثر زنان را در چنین فعالیت های انکشافی تشویق می کند 

یا هم مانع می گردد. 

• شناسایی اینکه چگونه توانمندی زنان و اشتراک آنها در شرایط افغانی 	
انکشاف  های  شورا  و  کوچک  های  قرضه  های  برنامه  با  رابطه  در 

محلی برنامه همبستگی ملی درک و واضح می گردد.

اند  عبارت  که  نماید  می  تمرکز  عمده  موضوع  چهار  باالی  تحقیق  این 
تاثیرات  کلی  بررسی  جهت  اشتراک  و  سازی  توانمند  سیاست،  قدرت،  از 
اجتماع  افغان به سطح ملی در روابط جندر در خانواده ها و  زنان  اشتراک 
می باشد. اگرچه موضوع اساسی آنرا موضوع قدرت می باشد و برای درک 
می  توانمند  را  زنان  انکشافی  های  برنامه  چنین  در  زنان  اشتراک  اینکه 
شرایط  در  قدرت  های  دینامیک  چگونه  بدانیم  تا  است  الزم  اول  سازد، 
مورد  در  جندر  موضوع  شبیه  بطور  کند.  می  کار  ها  خانواده  و  افغانستان 
می  شان  میان  قدرت  های  تفاوت  اساس  بر  زن  و  مرد  میان  ها  تفاوت 
افغان  اینکه چگونه قدرت در خانواده های  باالی  لذا تحقیق مذکور  باشد. 
عمل می کند و چه تغییراتی در روابط قدرت میان زنان و مردان و اشتراک 
باشد.                                            می  متمرکز  بود  گردیده  رونما  انکشافی  های  برنامه  چنین  در  زنان 

deborah@areu.org.af :آدرس تماس

حکومتداری

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بخاطر اهداف تحقیقاتی خویش حکومتداری 
را به مفاهیم گسترده تشریح می کند که عبارت از روند های تصمیم گیری 
هدفمند  اداره  این  در  حکومتداری  برنامه  باشد.  می  تصامیم  این  تطبیق  و 
است تا فعالین ملی و بین المللی را که به بهبودی بعد از جنگ، دولت سازی 
و توسعه موضوعات حکومتداری در افغانستان مشغول اند آگاه سازد. تحقیق 

این اداره اکنون باالی موضوعات ذیل متمرکز است:

حکومتداری نماینده گان 

افغانستان  در  را  گان  نماینده  حکومتداری  کلیدی  های  جنبه  مطالعه  این 

بررسی می کند. در سال 2009 باالی سه موضوع احزاب سیاسی، دیدگاه 
های افغان ها در رابطه با دموکراسی و دموکراسی سازی و انتخابات تمرکز 
ایجاد  نماینده  جدید  دموکراسی  تشکیل  روند  در  که  های  پنداشت  داشت. 
به   2010 تا سال  این موضوع  بررسی می گردند.  این مطالعه  در  اند  شده 
دو شیوه ادامه خواهد داشت: جمع آوری معلومات برای مطالعه دموکراسی 
سازی در والیات مختلف و مطالعه جدید در مورد فعالیت های پارلمانی و 

دینامیک ها.

سیاست محصلین
این تحقیق شیوه ها و توانایی های را تحلیل خواهد کرد که از طریق آن 
سیاست  و  سیاسی  احزاب  با  افغانستان  عمده  های  پوهنتون  در  محصلین 
بطور عمده در شرایط کنونی مشغول اند. نشریه توضیحی در این مورد در 

اواخر 2009 قابل دسترس خواهد بود.

فساد محلی
دربر  را  معیاری  های  رویکرد  افغانستان  در  فساد  علیه  اقدامات  اکنون  تا 
داشته، و بطور کافی پیچیده گی های محیط بعد از جنگ و کنونی افغانستان 
را مدنظر نگرفته است. عالوه بر آن، این رویکرد ها به مرکز توجه بیشتری 
به  نسبت  را  مردم  بدبینی های  مناطق  در  فساد  افزایش  حالیکه  در  داشته 
بیشتر ساخته  قانون در سراسر کشور  اجرای حاکمیت  توانایی دولت جهت 
است. جهت ارائه پیشنهادات واضح و مشخص برای پالیسی سازان به تمامی 
سطوح، این پروژه به خالی دانش که میان فساد و عملکرد های فساد به 
سطح محلی وجود دارند رسیده گی خواهد نمود و هدف آن اثر گذاری باالی 
پالیسی خواهد بود تا اثرات منفی این فعالیت ها کاهش یابند. پروژه مذکور 
در نومبر 2009 به گونه مطالعه داخلی آغاز خواهد شد و قبل از مطالعه کار 
ساحوی در چند والیت مقایسوی در سال 2010 مبنی بر معلومات موجوده 

چاپ نا شده خواهد بود.

معیشت
نموده  تحلیل  دادند  انجام  پل  سر  والیت  در  که  را  ساحوی  کار  تیم  این 
در  معیشتی  های  مرز  تحقیق  نهایی  و  چهارم  مرحله  کار  نویسند.  می  و 
افغانستان در والیت فاریاب جریان دارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
مطالعه معیشتی را در سه قریه در این والیت انجام خواهد داد. این تحقیق 
کارمندان  از  تیمی  اداره  این  یافت.  خواهد  انجام  اکتید  دفتر  همکاری  با 
دهد.                                           می  آموزش  تطبیقی  عملکرد  و  تحقیق  روش  قسمت  در  را  اکتید 

douglas@areu.org.af :تماس

عدالت انتقالی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه ی جدیدی را تحت عنوان میراث 
های جنگ در افغانستان: عدالت، آشتی و راه های پیشرو آغاز نموده است. 
انتقالی  عدالت  ارتقای  مورد  در  از تالش های جاری  تحقیقاتی  پروژه  این 
از طریق  این پروسه  به  افغانستان متاثر گردیده و در جستجوی کمک  در 
انکشاف دانش کیفی و عمیق در مورد میراث و برداشت ها و آرزو ها برای 
عدالت، صلح و آشتی به سطح اجتماعی می باشد. متعاقبًا این پروژه هدفمند 
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در  بشر  حقوق  عمده  تخطی  و  حال  و  گذشته  جنگی  جرایم  تاثیر  تا  است 
اجتماعات افغان ها را تحلیل کند تا استراتژی ها و مکانیزم های شناسایی 
شوند که سبب پیشرفت اجتماعات گردند. همچنان هدفمند است تا موضوع 

عدالت انتقالی را در روش کاری سیاست نگهدارد. 

موضوعات عمده تحقیقاتی شامل اینها خواهد بود:
• میراث منازعه: جهت بررسی اینکه در جریان رژیم های مختلف طی 	

30 سال گذشته چه رخ داده است.

• عدالت: عدالت برای مردم در قسمت تخطی های حقوق بشر و جرایم 	
که در جنگ مرتکب گردیده اند چه معنی دارد، و چه توقع دارند که 

عدالت برای آنها انجام دهد.

• صلح: روابط میان عدالت، امنیت و صلح	

• شکل 	 بهترین  به  چگونه  و  دارد  معنی  چه  مردم  برای  آشتی  آشتی: 
تعقیب شده می تواند

پروژه مذکور باالی مطالعات و تحقیقات فعلی افزوده و آنرا تکمیل می سازد 
به کمیسیون مستقل  )1384( که مربوط  برای عدالت”  “نیاز  مانند مطالعه 
حقوق بشر می گردد، و پروژه عدالت افغانستان بنام کاهش سایه ها )1384( 
می باشد. با انجام چنین کار این پروژه اقدام به ٌپر نمودن خال توسط بررسی 

مفصل اینکه منظور مردم از عدالت بطور واقعی چه می باشد و چگونه عدم 
عدالت باالی بهبودی افراد، خانواده ها و اجتماع تاثیر نموده است بشمول 
اینکه عدم عدالت انتقالی باالی انکشاف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر 

نموده است. 
هدف عبارت از اینست که درک گردد که تقاضا ها و پنداشت های مردم از 
عدالت چه بوده و چگونه می توان بدان رسید. این مطالعه هدفمند است تا 
به صدای اجتماعات و قربانیان گوش دهد و به آنها فرصتی بدهد تا در مورد 
عدالت آنچه که می خواهند بگویند بشمول تمییز نمودن بین اینکه به سطح 

اجتماع چه آرزو دارند و به سطح ملی چه توقعات دارند. 

صورت  بدخشان(  ارزگان،  بامیان،  )کابل،  والیت  چهار  در  مذکور  تحقیق 
خواهد گرفت تا از اقوام مختلف قدردانی گردد و دیده شود که مردم چگونه 
از رژیم ها و منازعات متفاوت در ساحات مختلف افغانستان متاثر گردیده اند. 

جهت جمع آوری معلومات در مورد چنین موضوع حساس ایجاد اعتماد و 
تفاهم میان اجتماعات، جاییکه این تحقیق اجرا خواهد شد خیلی مهم می 
ساختاری،  نیمه  انفرادی  های  مصاحبه  از  ترکیبی   ( باز  کیفی  روش  باشد. 
تجارب  درک  برای   ) متمرکز  گروهی  های  بحث  و  رسمی  غیر  گفتگوی 
خواهد  کمک  تحقیقاتی  تیم  به  کار  این  است.  گردیده  انتخاب  اجتماعات 
با آنچه که اجتماع در قسمت اظهار نظریات شان احساس راحتی  تا  نمود 

می کنند انعطاف پذیر باشند. 

نشریات جدید از این اداره

سپتمبر 2009، نگاهی ژرف در مورد پروسه قانون سازی و پالیسی احوال 
قانون  خبر   1388 سال  در حمل  اوتس.  لورین  نوشته  تشیع  اهل  شخصیه 
که  بود  ماده های  از  زیادی  تعدادی  که شامل  تشیع  اهل  احوال شخصیه 
حقوق زنان اهل تشیع را محدود ساخته بود در مطبوعات بین المللی پخش 
گردید که سبب تحریک واکنش شدید از جانب سهمداران متفاوت گردید. 
از  عبارت  بود که  این قضیه  دیگر  ارزیابی جهت  در تالش  تحقیق مذکور 
آغاز، آماده گی و تصویب این قانون در پارلمان بود. مطالعه مذکور هدفمند 
بوده تا مشخص کند که تجربه مذکور در مورد قانون سازی در افغانستان 
بعد از معاهده بن و فرهنگ سیاسی و ظرفیتی در اطراف آن چه چیزی را 
ارائه می کند. پاسخ دهنده گان شامل اعضای پارلمان، علمای اهل تشیع، 
مظاهره  قانون  این  علیه  که  زنان شیعه مذهب  مدنی،  جامعه  گان  نماینده 
براه انداخته بودند، قاضی ستره محکمه و نماینده گان رسانه های مستقل، 

جامعه بین المللی و وزارت عدلیه می شود.

سپتمبر 2009، بسوی دموکراسی افغانی؟ بررسی نظریات دموکراسی سازی 
انتخابات  به  که  توجه  همه  این  وجود  با  الرسن.  انا  نوشته  افغانستان  در 
پرسش  بدون  هنوز  مهمی  سوال  گردید،  مبذول  افغانستان  انگیز  بر  بحث 
فکر  چه  دموکراسی  مورد  در  افغانان  که  اینست  مذکور  سوال  مانده،  باقی 
می کنند؟ این سوال عمیقًا مربوط به آینده افغانستان می گردد و موضوع 
اساسی گزارش جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تشکیل می دهد.

آگست 2009، چگونگی حمایت، طرز برخورد، وظایف، جمعیت شناسی چرا 
افغان ها در سال 1388 رای دادند: نوشته نوح کابرن و انا الرسن. چه چیزی 
سطح اشتراک و هیجان انتخابات سال 1388 را در کابل تشریح می کند؟ 
می  و  ملی شمرده  وظیفه  را  دهی  رای  گان  دهنده  رای  از  بعضی  هرچند 
اکثریت هم بخاطر  باشند،  خواستند که در پروسه دموکراتیک سهم داشته 
این نشریه بحث می کند که جهت درک  انگیزه های دیگری رای دادند. 
برخورد های رای دهی در کابل الزم است تا بسوی فشار اجتماعی، انگیزه 
اسب  بر  آرزوی سوار شدن  و  اجتماعی  نمایش قوت  آرزوی  و  مادی  های 

موفقیت نگاهی انداخت.

از  که  افغانان  تجارب  میان  دشوار  وضع  وطن،  درتالش   2009 جوالی 
 2.7 اخیراً  سایتو.  ممیکو  نوشته  گردند.  می  بر  وطن  به  ایران  و  پاکستان 
میلیون افغان های راجستر شده هنوز هم در پاکستان و ایران زنده گی می 
کنند که اکثریت اینها نسل دوم و حتی سوم بیجا شده گان می باشند. این 
مطالعه بر اساس مصاحبه ها با 199 پاسخ دهنده گان منتخب استوار است 
و پیچیده گی در تصمیم گیری برگشت به وطن، نفوذ ارتباط با پاکستان، 
ایران و افغانستان و همچنان خط سیر کمتر قابل دید احساساتی و اجتماعی 
ارتباطات میان این مسایل و چالش های مادی  پاسخ دهنده گان بشمول 

برگشت را مد نظر می گیرد. 
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اسد/ سنبله 1388

فرامین وقوانین دولت تاریخ
 شماره

 مسلسل
جریده

 فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان )شماره 135، 27/ 10/ 1388( کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی(

   جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو
25 حمل 1387 942          

قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل، حذف و ایراد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات مللکی 16 سرطان 1387 951          

اعالنات ثبت نام و عالیم تجارتی 31سرطان 1387 953          

قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق )کاپی رایت(  قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف 5 اسد 1387 956          

 مقررۀ انتخابات اکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان مصوبۀ شماره )5( مؤرخ 1387/2/2 شورای وزیران ج.ا.ا

در مورد الغای مصوبه شماره )7( مؤرخ 1385/5/22 شورای وزیران
29 عقرب 1387 963

اعالنات ثبت و عالیم تجارتی 30 عقرب 1387 964 

قانون مرکز احیا و اصالح نوجوانان 24 جدی 1387 965 

 فرمان رئیس ج.ا.ا در مورد توشیح موافقتنامه  فرامین رئیس جمهور در مورد تعلیق بعضی مواد قانون 

 پاسپورت وتعدیل مادۀ )110( قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیت مقرره ایجاد موسسات حمل و نقل

هوایی خصوصی

15 جدی 1387 968

اعالنات ثبت و عالیم تجارتی 30 جدی 1387 970

قانون اسناد قابل معامله  فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 5 دلو 1387 971

قانون نفت و گاز )هایدروکاربن ها( قانون معادن 20 دلو  1387 972

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 30 دلو 1387 973

مقرره های مربوط ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان 15 حوت 1387 975

قانون مالیات بر عایدات 28 حوت 1387 976

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 29 حوت 1387 977

قانون آب 6 ثور 1388 980

اعالنات ثبت اسناد و عالیم تجارتی 31 جوزا 1388 984

قانون احوال شخصیه اهل تشیع 5 اسد 1388 988
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خبرنامه تحقیقات افغانستان یکی از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که در هر سه ماه یکبار نشر میگردد. هدف از نشر این گزارش اینست تا نشریات 
و تحقیقاتی که در خصوص در افغانستان صورت میگیرد را برای خواننده گان معرفی بدارد. و از طرف دیگر در اشاعه تحقیقات و تحلیل های مربوط به افغانستان، 
خواننده گان را یاری رساند. بعضی از آن گزارشات و منابع که درین خبرنامه معرفی میشوند، در سایت های مربوطه موجود بوده و بسیاری ازین کتاب ها و دیگر 
نشریات در کتابخانه این اداره واقع در دفتر مرکزی آن در جاده گلفروشی، شهر نو نیز موجود است و محققین می توانند روز های یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 
صبح الی 12:30 و از ساعت 1 الی 4 بعد از ظهر به این کتابخانه مراجعه کرده و از آن استفاده نمایند. این خبرنامه توسط رایس وایلز و داکتر عبدالجمیل الکوزی 
نمائید:  آدرس ذیل تماس حاصل  با  لطفًا  افغانستان، درین خبرنامه چاپ و معرفی گردند،  باره  یا نشریات جدید در  آوری شده است. هرگاه میخواهید کتاب  گرد 
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های 
مختلف جهت اطالع رسانی و آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با 
تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فعاالنه فرهنگ پژوهش و مطالعه را در این کشور ترویج دهد. این اداره سعی 
مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف 

در زندگی افغانها میگردد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 1381 خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرهء 
اند، تشکیل  افغانستان مصروف فعالیت  امور مختلف در  ادارات غیر دولتی و دیگر  نهاد های که در   ، آنرا نماینده گان مراجع تمویل کننده، سازمان ملل متحد، 
میدهد . این اداره، در حال حاضر، عمدتأ از جانب کشور های فنلند، ناروی، سویدن، سویس، و انگلستان تمویل مالی گردیده و موسساتی مثل انستیتوت جامعه باز 
افغانستان )OSIA(، بنیاد آسیایی )TAF(، کمیسیون اروپا )EC( ، کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان )UNHCR(، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان 

)UNICEF(، صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان )UNIFEM(، و بانک جهانی نیز  بعضی از پروژه های مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.


